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Este é um veículo de comunicação da SBP com os seus associados. Informações devem ser enviadas para
comunicacao@sbponline.org.br.

Nº 27 - 31/Março/2020 

SBP prorroga prazo de desconto para pagamento das anuidades 
A Diretoria da SBP deliberou prorrogar o prazo de vencimento das anuidades para os estudantes e
profissionais de psicologia que ainda não efetuaram seus pagamentos. A medida faz parte das ações
realizadas pela SBP, em virtude das dificuldades geradas pelo avanço do novo coronavírus no Brasil,
principalmente em relação à reorganização econômica.
Leia mais >>

Organização Mundial da Saúde declara novo coronavírus uma pandemia 
SBP divulga a decisão anunciada em 11 de março, pelo diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus,
em Genebra. 
Leia mais >>

SBP divulga e ressalta o alerta: STOP TOUCHING YOUR FACE
Saiba mais sobre a eficiência (ou não) do uso de máscaras e outras orientações para controle da
difusão do coronavírus. Assista o vídeo com a fala do Ministro da Saúde de Singapura, Gan Kim
Yong. 
Leia mais >>

CFP orienta psicólogas e psicólogos sobre o papel da Psicologia e as
estratégias de atuação profissional em função da pandemia da Covid-19
Leia mais >> 

Como manter a saúde mental em época de Covid-19?
O estresse durante o período de enfrentamento da pandemia de COVID-19, que exige o
distanciamento social, pode causar uma série de problemas mentais e sociais. A SBP divulga um
pequeno manual que a Bee Touch preparou para ajudá-los a enfrentar este período mantendo a sua
saúde mental e ajudando quem precisa também.
Leia mais >>
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Enfrentamento psicológico do COVID 19 - Documento Consenso
A Federação Latino-Americana de Sociedades de Sono e a Associação Latino-Americana de
Psicologia do Sono formaram um comitê de trabalho encarregado de elaborar um documento que
transcreve, contextualiza e emite um consenso para América Latina, baseado nas recomendações da
Associação Americana de Psicologia (APA, 2020) e da Organização Mundial de Saúde (OMS), para
enfrentar as conseqüências psicológicas da epidemia COVID-19. 
Leia mais >>

SBP divulga manifesto do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia
Brasileira-FENBP e do Sistema Conselhos de Psicologia sobre a
pandemia do coronavírus e o aprofundamento da atual crise nacional
Leia mais >>

Grupo de Trabalho (GT) de enfrentamento da Pandemia SBP COVID-19

A partir de um pedido do Ministério da Saúde, no âmbito do enfrentamento da pandemia da COVID-
19, em reunião realizada com o Presidente da SBP,  Prof. Dr. Ronaldo Pilati, a Sociedade definiu por
intensificar ações de enfrentamento no contexto de suas competências técnicas e científicas. A partir
dessa demanda surgiu a iniciativa de constituição, em 22 de março de 2020, do Grupo de Trabalho
(GT) de enfrentamento SBP COVID-19, formado pelos integrantes: Profa. Dra. Lisiane Bizarro
(UFRGS)-coordenadora, Profa. Dra. Ana Carolina Peuker (UFRGS/Bee Touch), Profa. Dra. Maria
Cristina Miyazaki (FAMERP), Prof. Dr. João Gabriel Nunes Modesto (UEG/UniCEUB), Profa. Dra.
Katie Almondes (UFRN), Profa. Dra. Maria Rita Zoega-Soares (UEL) e Prof. Dr. Maycoln Martins
Teodoro (UFMG). O GT tem como tarefa imediata elaborar materiais de orientações técnicas para a
atuação de psicólogas e psicólogos em pandemias. Estas orientações estão em fase de estruturação
e serão amplamente divulgadas brevemente. Nessas ações de enfrentamento, a SBP está
trabalhando coordenadamente com outras entidades da psicologia, como o Conselho Federal de
Psicologia e outras entidades do FENPB, de forma a articular esforços para apoiar as ações de
enfrentamento da Pandemia. 

Em Defesa da Vida  |  Nota de entidades representativas da sociedade
brasileira
CNBB, OAB, Comissão Arns, ABC, ABI e a SBPC divulgaram nessa sexta-feira, 27 de março, uma
nota conjunta para alertar a população que fique em casa, respeitando as recomendações da ciência,
dos profissionais da saúde e da experiência internacional. 
Leia mais >>

Manifesto sobre portaria nº 1.122 do MCTIC recebe apoio de mais de 80
entidades científicas e 60 INCTs
Em documento enviado pela SBPC e ABC na sexta-feira, as entidades manifestam preocupação com
norma que define as prioridades do Ministério para projetos de pesquisa, de desenvolvimento de
tecnologias e inovações no período de 2020 a 2023, especialmente por omitir apoio à ciência básica.
Leia mais >>

O Presidente da SBP, Prof. Dr. Ronaldo Pilati, em
reunião com a SBPC e cerca de 80 Sociedades
Científicas Afiliadas discutiram ações para 2020.
O encontro, que ocorreu em 11 de março, avaliou o momento atual da
ciência e definiu estratégias de ações para ciência, tecnologia,
inovação e educação em 2020. 
Dentre alguns pontos acertados está a criação de três Grupos de

Trabalho (GT) que discutirão temas a serem levados ao presidente da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Benedito Aguiar, ao ministro da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Marcos Pontes, e o último tem o objetivo de debater
como as entidades vão atuar juntas nas eleições municipais.
Leia mais >>
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SBP apoia e subscreve a carta da SBPC pedindo revogação da portaria
da Capes que altera distribuição de bolsas.
Conforme ressaltam em carta ao presidente da agência, Bendito Aguiar, a Portaria Capes no 34, de 9
de março de 2020, foi publicada sem diálogo prévio com a comunidade científica e poderá levar o
sistema de pós-graduação nacional ao colapso.
Leia mais >>

Bolsa de Estudo em Saúde Mental da APA-IUPsyS
A Associação Americana de Psicologia (APA) e a União Internacional de Ciências Psicológicas
(IUPsyS) estão buscando candidatos internacionais para a Bolsa Global de Saúde Mental.
Prazo para inscrição: 30 de abril de 2020.
Leia mais >>

Prêmio de pesquisa da revista de Psicologia
Clínica da Criança e do Adolescente
A Revista de Psicologia Clínica da Criança e do Adolescente (RPCNA)
confere o Prêmio de Pesquisa 2020 para os melhores trabalhos sobre
avaliação, psicopatologia e tratamento psicológico de crianças e
adolescentes, ou promoção do bem-estar psicológico sendo de
crianças e suas famílias. Os oito melhores trabalhos selecionados
serão publicados em uma edição especial da RPCN e o melhor
trabalho será premiado com 1.000 euros.
Leia mais >>

Um dos maiores estímulos que se pode dar a uma criança é deixá-la ser
curiosa
O papel da mulher na ciência foi tema do programa “Participação Popular”, da TV Câmara, no dia 09
de março, e contou com a participação de Fernanda Sobral, vice-presidente da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência (SBPC), e Fernanda Paulini. 
Leia no Blog da SBP >>

http://www.sbponline.org.br/2020/03/sbp-apoia-e-subscreve-a-carta-da-sbpc-pedindo-revogacao-da-portaria-da-capes-que-altera-distribuicao-de-bolsas
https://www.apa.org/about/awards/mental-health-fellowship
http://www.sbponline.org.br/2020/03/reserch-awards-from-the-journal-of-child-and-adolescent-clinical-psychology
http://www.sbponline.org.br/2020/03/um-dos-maiores-estimulos-que-se-pode-dar-a-uma-crianca-e-deixa-la-ser-curiosa
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32nd International Congress of Psychology - *ADIADO PARA 2021
Nova Data: 18 a 23 de Julho de 2021 
Local: Praga, República Checa

50ª Reunião Anual da SBP
Data: 27 a 30 de outubro de 2020
Local: UniCEUB, Campos Asa Norte, Brasília, DF

Veja mais eventos >>

IMPORTANTE: É possível que alguns eventos divulgados no site e Comunicados da SBP compreendam o
período da pandemia que estamos atravessando. Sugerimos que contatem os organizadores do evento de
seu interesse (sempre disponíveis nas divulgações), para confirmarem a data de realização.

http://www.sbponline.org.br/2018/06/32nd-international-congress-of-psychology
http://www.sbponline.org.br/2018/06/32nd-international-congress-of-psychology
http://www.ra.sbponline.org.br/
http://www.sbponline.org.br/eventos
https://www.facebook.com/sbp.psicologia
https://www.instagram.com/sbp.psicologia/
https://twitter.com/sbp_psicologia
http://www.sbponline.org.br/

